DE TIEN KENMERKEN VAN ‘DE’ NEDERLANDSE HAND.
1. U loopt met een bijna gestrekte arm op de ander af.
2. Als u dichterbij komt moet u uw elleboog buigen. Daarmee regelt u de ‘juiste’ afstand.
3. U kijkt de ander aan, dan kijkt heel kort weg, naar de hand en pas daarna kijkt u de
ander wéér aan. Als u niet even wegkijkt lijkt u intimiderend.
4. Geef uw réchterhand. Als uw rechterarm in een mitella zit, dan moet u zich excuseren.
5. Houd uw hand vertikaal, anders denken ze dat u dominant bent of ondergeschikt.
6. Daarna botst u met de ‘oksel’ van uw duim stevig tegen de oksel van de andere duim.
7. Nu moet u stevig knijpen. Dat vinden Nederlanders niet dominant, dwingend of
agressief, ze vinden het prettig ‘ferm’. Ze vinden u slap als u dit niet doet.
8. U schudt éénmaal stevig vertikaal, er komen dan vanzelf twee naschokjes bij.
9. U glimlacht en / of u geeft een kort hoofdknikje.
10. U drukt uw duim stevig in het zachte vlees van de ander. Dat is als het ware de punt
achter de zin. Dan voelt de ander dat u het méént!

Nederlanders zijn zich er niet bewust van dat hun handen schudden deze tien kenmerken
heeft. Ze denken, net als alle mensen, dat ze ‘gewoon’ zijn.
Uit: H. Kaldenbach, Doe maar gewoon, 99 tips voor het omgaan met Nederlanders.
Prometheus, Amsterdam, 48e druk, 2016. € 8,95
Zie ook:

H. Kaldenbach: Respect!, 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur
H. Kaldenbach: Act Normal, 99 tips for dealing with the Dutch. (vertaling)
H. Kaldenbach: Korte lontjes, 99 tips voor het omgaan met jongeren in de klas.
H. Kaldenbach: Machomannetjes, 99 tips om de straatcultuur terug te dringen…
H. Kaldenbach: Hangjongeren, 99 tips voor buurtbewoners en voorbijgangers.

Voor een training: kaldenbach@telfort.nl
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